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DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012
PETROGRAND AB (publ)

Andra kvartalet 2012


Under andra kvartalet hade bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för det
första kvartalet uppgick till -8 075 TSEK (-8 908).



Förändringen i verkligt värde på tillgångar under diskretionär förvaltning uppgick under
kvartalet till 2 212 TSEK (-802). Totalt uppgick finansnettot under årets andra kvartal till
-15 193 TSEK (18 775), vilket inkluderar valutaeffekter om -18 469 TSEK (-12 824).



Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -23 268 TSEK (9 866).



Resultat per aktie under perioden uppgick till -0,58 SEK (0,25).

Januari – Juni 2012


Under första halvåret hade bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för
perioden uppgick till -15 146 TSEK (-17 069).



Förändringen i verkligt värde på tillgångar under diskretionär förvaltning uppgick under
perioden till 9 509 TSEK (9 668). Totalt uppgick finansnettot under årets första halvår till
7 445 TSEK (31 449), vilket inkluderar valutaeffekter om -4 309 TSEK (10 481).



Resultat efter skatt för perioden uppgick till -7 702 TSEK (14 380).



Resultat per aktie under perioden uppgick till -0,19 SEK (0,36).

Siffran inom parantes avser motsvarande period 2011 för koncernen
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VD-kommentar
Bästa Aktieägare,
Under det första halvåret 2012 har vårt fokus legat på att genomföra borrningar av tre
prospekteringsbrunnar. Under sommaren har vi arbetat intensivt med att slutföra produktionstesterna
samt tolka det resultat vi fått. Tyvärr visade det sig att brunn Ragozinskaya 3 i Muromsky-2
licensområde inte påträffat olja och den brunnen kommer att stängas. Vi har sedan tidigare ytterligare
två strukturer inom licensblocket som vi skall fortsätta att utvärdera. Utöver dessa har preliminärt
resultat av den 2D-seismik vi skjutit i norra delen av blocket identifierat ytterligare strukturer ii närheten
av Gazproms gas-kondensatfält. Dessa kommer att analyseras vidare under hösten som en del av
kommande arbetsprogram. Vi kommer även att analysera den brunnsdata vi fått tillsammans med
seismiken.
I brunn Yuzhno-Nazinskaya 232 har vi inhämtat information genom att skjuta seismik (Vertikal
Seismisk Profilering) i de nivåer vi stött på olja, som i denna brunn tyvärr inte kunnat påvisa tillräckliga
volymer för kommersiell utvinning. Denna seismik syftar till att kunna bestämma utbredningen av de
oljeförande formationerna och hur brunnen exakt är placerad i dessa. Analysen av detta kommer att
vara klar under senare delen av september. Detta görs i syfte att få information som indikerar en
optimal placering av möjliga kommande brunnar. Ytterligare testning kommer att utföras under hösten.
I Zapadno-Ambarskaya 6 har vi inte kunna genomföra de långtidstester i Jura 14/15 som krävs på
grund av att ett foderrör skadats under testarbetet. Under förutsättning att vi lyckats borra igenom den
skadade delen i brunnen kommer fracking att ske under vintern för att kunna påvisa kommersiella
flöden i denna reservoar. Den tunga utrustning som krävs för fracking kräver att vintervägar har
etablerats för att kunna transporteras till borrplatsen.
Sandstensreservoaren uppgår till ca 14 meter och det faktum att oljan är lätt och av god kvalité gör att
möjligheterna ökar att få kommersiella flöden. Det är inte ovanligt i västra Sibirien att finna reservoarer
som ger begränsade flöden på grund av tät reservoar och då är fracking ett sätt att förbättra
reservoaregenskaperna. Det finns mycket erfarenhet och kunskap att utföra detta i området. Jag ser
positivt på denna möjlighet och de produktionsvolymer som denna fracking kan ge.
Efter genomfört borrprogram i två av de sammanlagt fyra strukturerna i Nizhnepaninsky kan vi
konstatera att vi påvisat olja i båda. Vi har ett bra team på plats och våra anställda har gjort ett bra
jobb med borrprogrammet vilket bland annat visas i att borrningar och tester utförts på tid samt ca 10
% under budget. Vår likviditet är fortsatt mycket bra med en kassa på drygt 400 MSEK.
Parallellt med ovanstående arbete har vi fortsatt analysera det flöde av affärsmöjligheter som
uppkommer och har två mycket intressanta propåer som vi för närvarande analyserar mer i detalj.
Båda dessa projekt har bevisade oljereserver och produktion.
Finansiell ställning och resultat
Vårt egna kapital i slutet av andra kvartalet uppgår till 594 MSEK (SEK 14,75/aktie) varav 427 MSEK
(SEK 10,60/aktie) består av omsättningstillgångar. Nettoresultatet för andra kvartalet 2012 uppgick till
-23 MSEK (SEK -0,19/aktie).
Under andra kvartalet har vi märkt att den positiva trenden från första kvartalet fortsatt vilket ökat
värdet på våra placeringar där både aktiedelen samt obligationsdelen utvecklats positivt. Tyvärr har
växelkursen mellan rubel och svenska kronan gått åt fel håll under kvartalet varför vi gör en
bokföringsmässig förlust för kvartalet. Detta är dock inget som påverkar kassaflödet.
För närvarande arbetar vi med 2013 års arbetsprogram och investeringsbudget.
Jag vill avsluta med att tacka vår organisation för det stora jobb som är nedlagt och ser framemot en
intressant höst.

Med vänlig hälsning

Maks Grinfeld
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Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 30 juni 2012
Omsättning och resultat
Bolaget hade inga rörelseintäkter under årets första två kvartal (-) och inte heller några
produktionsrelaterade rörelsekostnader (-).
Under första halvåret fanns inga försäljnings- och distributionskostnader (-).
Administrationskostnaderna uppgick till -15 146 TSEK (-16 078) och det finns inga övriga
rörelsekostnader att redovisa för perioden (-991 TSEK).
Rörelseresultatet för kvartalet blev därmed -15 146 TSEK (-17 069).
De finansiella intäkterna under halvåret uppgick till 2 250 TSEK (2 175). Netto finansiella poster
uppgick under samma period till 7 445 TSEK (31 449) vilket inkluderar valutaeffekter om -4 309 TSEK
(10 481) vilka främst består av omvärderingseffekter av placeringen i RUB på balansdagen.
Finansnettot inkluderar även resultateffekter av förändringen i verkligt värde på placeringen av
bolagets överskottslikviditet, se nedan under Finansiering och likviditet.
Resultatet före skatt uppgick till -7 702 TSEK (14 380). För perioden redovisas ingen skattepost (-).
Resultat per aktie för årets första två kvartal uppgick till -0,19 SEK (0,36).
Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden januari – juni 2012
uppgick i koncernen till 104 969 TSEK (37 441), varav investeringarna i immateriella
anläggningstillgångar var 104 863 TSEK (36 465). Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar
under årets första två kvartal avser i huvudsak utgifter för borrning och testning av
prospekteringsbrunnarna i licensområdet Nizhnepaninsky samt Muromsky-2.
Finansiering och likviditet
Huvuddelen av bolagets överskottslikviditet är fortsatt placerat i RUB i den ledande ryska banken
Sberbank. Resultatet från kapitalförvaltningen i Sberbank redovisas i de finansiella rapporterna som
en förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning uppgående till
9 509 TSEK (9 668) för första halvåret 2012. Vi har under årets andra kvartal sett en fortsatt
återhämtning av portföljvärdet i RUB. På grund av en missgynnsam utveckling i växelkursen mellan
SEK och RUB har vi dock sett en försvagning av finansnettot under det andra kvartalet som ett
resultat av omvärderingseffekter på balansdagen från RUB till SEK.
Likvida medel i SEK i koncernen uppgick till 145 185 TSEK (166 744) per 30 juni 2012. Därutöver
uppgick medlen placerade i RUB i kapitalförvaltningen till ett värde av 260 767 TSEK (240 626). Totalt
tillgängliga medel uppgick därmed till 405 952 TSEK per 30 juni 2012 (560 589).
Anställda
Antalet anställda var per den 30 juni 2012 i koncernbolagen 32 (34) personer, varav 14 (18) kvinnor
och 18 (16) män.
Kommentarer Moderbolaget
I balansräkningen redovisas som Finansiella anläggningstillgångar, lån givna till de ryska
dotterbolagen för täckande av investeringarna avseende förvärv och utveckling av bolagets
oljelicenser.
Närståendetransaktioner
Inga närståendetransaktioner finns att redovisa första halvåret 2012.

Viktiga händelser under rapportperioden
Brunn Yuzhno-Nazinskaya N-232 i Nizhnepaninsky licensområde
Vi har testat klart brunn N-232 och har identifierat tre intressanta nivåer, Jura-1, Jura-6 samt
Bazhenov, där olja och gas flödat med begränsade volymer.
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Det vi hittills vet om den geologiska strukturen är att den finns där och samkörning av testdata, samt
av det material som framkommer efter genomförd VSP (vertikal sesmisk profilering) kommer visa oss
hur strukturen är utformad, dess storlek och utbredning.
Brunn Ragozinskaya - 3 i Muromsky-2 licensområde
Ragozinskaya-3 har nått sitt måldjup där resultatet visar på tre intressanta nivåer som vi beslutat att
testa under den närmaste tiden.
Brunn Zapadno-Ambarskaya - 6 i Nizhnepaninsky licensområde
Zapadno Ambarskaya - 6 har hittills testats med begränsade inflöden av gas och kondensat från lägre
jura. Vi fortsätter testningen med övre liggande lager i Jura.
Test av brunnen har startats i början av juni. Efter perforering av zon J14-15 fick vi ett flöde av
gaskondensat (icke-kommersiellt) som har skickats in för analys. Brunnen kommer fortsätta testas då
flera zoner återstår.
Seismik på Muromsky-2 är skjuten och resultat kommer under hösten. Seismik omfattande 1 088
löpkilometer på Nizhnepaninsky licensområde kommer att omtolkas tillsammans med ny borrdata från
brunn N-232 samt Zapadno-Ambarskaya-6. Preliminärt resultat från denna omtolkning kommer under
tidig höst.

Verksamheten
Petrogrand AB är ett oberoende svenskt oljebolag inom oljeprospektering och oljeproduktion som
tidigare varit verksamt uteslutande i Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland. Efter överlåtelsen av
produktionsdotterbolaget STS-Service i början av 2010 har en ny affärsplan för den framtida
verksamheten tagits fram. Enligt den nya affärsplanen är Petrogrands övergripande affärsidé att
bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även
förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar.
Den första investeringen i linje med den nya affärsplanen är licensområdet Nizhnepaninsky i Tomskregionen. Licensområdet upptäcktes under 60-talet och den senaste (2012) resursuppskattningen från
den statliga kommittén för naturresurser har uppskattat att C3-resurserna uppgår till 54,8 miljoner ton,
enligt den ryska klassificeringen C3 (ca 411 mmbbl). Under vintern och våren 2011 genomfördes
seismiska arbeten på licensområdet och resultaten ligger till grund för prospekteringsborrningarna
under vintersäsongen 2011/12.
Den andra investeringen är licensområdet Muromsky-2, också detta i Tomsk-regionen. Licensområdet
har resurser som antas uppgå till 20,5 miljoner ton enligt den ryska klassificeringen C3 (cirka 154
mmbbl). Prospekteringsborrning påbörjades under vintern 2012.

Produktionsstatus per den 30 juni 2012
Petrogrand hade ingen oljeproduktion under det första halvåret 2012.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter rapportperiodens utgång har inte viktiga händelser inträffat

Aktiedata
Petrogrand AB’s aktiekapital uppgår till 268 410 272 SEK fördelat på 40 265 898 utestående aktier,
var och en med ett kvotvärde om 6,67 SEK. Antalet aktier blev resultatet av en sammanläggning av
aktier 1:100 som genomfördes med avstämningsdag den 20 augusti 2010.
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Utöver detta finns en latent utspädning till följd av ett Incitamentsprogram 2010/2013 vilket
årsstämman den 21 juni 2010 fattade beslut om. Incitamentsprogrammet gäller för bolagets anställda
och styrelseledamöter. Inom ramen för programmet har totalt 108 miljoner optioner tecknats och
förvärvats. 100 optioner ger rätt att teckna 1 aktie.
Årsstämman den 15 juni 2011 fattade beslut om ett nytt Incitamentsprogram 2011/2014 vilket ska
gälla för bolagets anställda. Inom ramen för programmet har totalt 1 030 000 optioner emitterats. 1
option ger rätt att teckna 1 aktie. Optionerna kan fram till och med årsstämman 2012 erbjudas
befintliga och framtida anställda. Hittills har bolagets anställda tecknat och förvärvat 473 000 optioner
inom ramen för incitamentsprogram 2011/2014.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst
14 065 144,22 SEK, motsvarande en utspädningseffekt av cirka 4,98 procent av aktiekapitalet och
rösterna i bolaget.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
JANUARI - JUNI
(Alla belopp i TSEK)

Jan-Jun 2012

Jan-Jun 2011

Helår 2011

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-15 146
-

-16 078
-991

-27 890
-1 930

Rörelseresultat

-15 146

-17 069

-29 820

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar under diskretionär förvaltning
Ränteeffekt på kort finansiell placering
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader

2 250

2 175

4 572

9 509
-4 309
-5

9 668
9 128
10 481
-3

6 346
9 514
-8 288
-4

Resultat före skatt

-7 702

14 380

-17 680

-

-

-

Periodens resultat

-7 702

14 380

-17 680

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-7 702

14 380

-17 680

-0,19
-0,19

0,36
0,35

-0,44
-0,44

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier
under perioden*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier under perioden
efter hänsyn till utspädningseffekt*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

2 110 000

2 110 000

2 110 000

Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK

Antal utstående optioner vid
periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie*)**)***)

*)
** )
*** )

Samtliga antal aktier och optioner är justerade för omvänd split 1:100 med avstämningsdatum 2010-08-20
Av optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2010-06-21 har 1 080 000 optioner tecknats.
Av optionsprogrammet om 1 030 000 optioner som antogs vid årsstämman 2011-06-15 har 473 000 optioner tecknats
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET I SAMMANDRAG
JANUARI - JUNI

(Alla belopp i TSEK)

Jan-Jun 2012

Jan-Jun 2011

Helår 2011

Periodens resultat

-7 702

14 380

-17 680

Omräkningsdifferenser

-2 185

1 571

-4 041

Periodens totalresultat

-9 887

15 951

-21 721

-9 887

15 951

-21 721

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
KVARTAL 2
(Alla belopp i TSEK)

Apr-Jun 2012

Apr-Jun 2011

Helår 2011

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-8 075
-

-8 629
-279

-27 890
-1 930

Rörelseresultat

-8 075

-8 908

-29 820

1 067

1 978

4 572

2 212

6 346
9 514
-8 288
-4

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar under diskretionär förvaltning
Ränteeffekt på kort finansiell placering
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader

-18 469
-3

-802
4 775
12 824
-

Resultat före skatt

-23 268

9 866

-17 680

-

-

-

Periodens resultat

-23 268

9 866

-17 680

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-23 268

9 866

-17 680

-0,58
-0,58

0,25
0,24

-0,44
-0,44

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier
under perioden*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier under perioden
efter hänsyn till utspädningseffekt*)

40 265 898

41 345 898

40 265 898

2 110 000

2 110 000

2 110 000

Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK

Antal utstående optioner vid
periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie*)**)***)

*)
** )
*** )

Samtliga antal aktier och optioner är justerade för omvänd split 1:100 med avstämningsdatum 2010-08-20
Av optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2010-06-21 har 1 080 000 optioner tecknats.
Av optionsprogrammet om 1 030 000 optioner som antogs vid årsstämman 2011-06-15 har 473 000 optioner tecknats
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET I SAMMANDRAG
KVARTAL 2

(Alla belopp i TSEK)
Periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Periodens totalresultat

Apr-Jun 2012

Apr-Jun 2011

Helår 2011

-23 268

9 866

-17 680

-9 632

1 541

-4 041

-32 900

11 406

-21 721

-32 900

11 406

-21 721

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(Alla belopp i TSEK)

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

178 410
1 349
179 759

74 717
1 532
76 249

90 441
1 470
91 912

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Kort finansiell placering
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

3 507
17 667
260 767
145 185
427 126

3
153 219
8 063
240 626
166 744
568 655

6 301
10 799
340 347
158 795
516 242

SUMMA TILLGÅNGAR

606 886

644 904

608 154

593 741

641 300

603 628

-

-

-

9 283
2 561
1 301
13 145

991
1 353
1 260
3 604

443
1 637
2 445
4 526

606 886

644 904

608 154

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Alla belopp i TSEK)

Jan-Jun 2012

Jan-Jun 2011

Jan-Dec 2011

-29 820

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-15 146

-17 068

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-4 306

11 547

-2 379

Erhållna räntor

13 513

24 711

28 223

Betalda räntor

-3

-3

-1

-

-

-

-5 942

19 187

-3 977

-6 301

Skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-)av varulager

2 794

-3

Minskning(+)/ökning(-)av fordringar

-6 868

-14 386

-9 267

Minskning(-)/ökning(+)av skulder

10 213

931

-11 295

6 138

-13 458

-26 863

196

5 729

-30 840

-104 863

-36 465

-57 462

-106

-976

-1 183

11 519

-

-

-

-

-77 141
148 112

Summa förändring rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Förändring av immateriella tillgångar
Investering i Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning
Förändring av kort finansiell placering

-

-

79 600

20 045

-

-13 850

-17 396

12 326

Utdelning

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-

Förändringar av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel

-13 653

-11 666

-18 514

Likvida medel vid periodens början

158 795

178 410

178 410

44

-

-1 100

145 185

166 744

158 795

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
I SAMMANDRAG
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Alla belopp i TSEK)
Ingående balans 2011-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Andra reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

268 410

1 432 114

-87 419

-987 756

625 349

1 571

14 380

15 951

-85 847

-973 377

641 300

-5 612

-32 060

-37 672

-1 005 438

603 628

Totalresultat för perioden
Utgående balans 2011-06-30

268 410

1 432 114

Totalresultat för perioden
Utgående balans 2011-12-31

268 410

1 432 114

-91 457
-2 185

-7 702

-9 887

268 410

1 432 114

-93 642

-1 013 141

593 741

Totalresultat för perioden
Utgående balans 2012-06-30

KONCERNENS NYCKELTAL
6 månader

6 månader

12 månader

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

Totalt kapital, TSEK

606 886

644 904

608 154

Eget kapital, TSEK

593 741

641 300

603 628

97,8%

99,4%

99,3%

-

-

-

Antal anställda vid periodslutet

37

34

36

Räntabilitet på eget kapital (%)

-1,27%

2,27%

-2,86%

Koncernen

Soliditet (%)
Räntebärande skulder, TSEK

Per aktie
Resultat per aktie, SEK

-0,19

0,36

-0,44

Eget kapital per aktie, SEK

14,75

15,93

14,99

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK

Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK

Totalt synligt eget kapital enligt balansräkningen vid
periodslutet

Soliditet (%)

Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK

Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie, SEK

Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med
genomsnittligt utestående antal aktier under perioden före
utspädning

Eget kapital per aktie, SEK

Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt
antal utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%)

Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt
eget kapital under perioden
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
JANUARI - JUNI
(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter

Jan-Jun 2012

Jan-Jun 2011

Helår 2011

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-7 069
-

-7 009
-693

-13 114
-693

Rörelseresultat

-7 069

-7 702

-13 807

6 439

5 460

9 135

9 509
-8 078
-3

9 668
9 128
10 481
-

6 346
9 514
-12 280
-

799

27 035

-1 092

-

-

-

799

27 035

-1 092

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar under diskretionär förvaltning
Ränteeffekt på kort finansiell placering
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

10 424
115
219 528
230 067

110
103 204
103 314

5 178
136
132 651
137 965

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kort finansiell placering
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

1 747
260 767
144 154
406 668

153 219
1 237
240 626
165 536
560 618

747
340 347
157 927
499 021

SUMMA TILLGÅNGAR

636 735

663 932

636 986

633 202

660 529

632 403

-

-

-

63
2 260
1 210
3 533

526
1 617
1 260
3 403

311
1 976
2 297
4 584

636 735

663 932

636 986

(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper
Grund för upprättande av delårsrapporten
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits
av EU och Årsredovisningslagen.
Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och upplysningar som återfinns i
årsredovisningen.
Moderbolaget
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om
värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska
personer.

Kommande ekonomisk rapportering
Delårsrapport Q3 2012:

Publiceras 31 oktober 2012

Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Petrogrand AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i
Stockholm med organisationsnummer 556615-2350. Moderbolagets adress är Birger Jarlsgatan 41A,
111 45 Stockholm. Telefonnummer: +46 8 5000 7810. E-mail: info@petrogrand.se. Web:
www.petrogrand.se

Certified Adviser
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 22 augusti 2012
Styrelsen för Petrogrand AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 8 5000 7810
Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande, tel: +46 8 5000 7810

För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till www.petrogrand.se
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Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med
avseende på Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och
övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. "forward looking statements"
om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar",
"uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar
företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin
tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i
de länder vari Petrogrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Petrogrands förmåga att kontinuerligt säkerställa
tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser,
v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många
risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade.
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